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……………………………………..     Łęczyca, ….………...…….. 
      imię i nazwisko inwestora /inwestorów/        data 

……………………………………. 
              adres zamieszkania /siedziby/ 

…………………………………….     Powiatowy Inspektorat 
telefon kontaktowy Nadzoru Budowlanego w Łęczycy 

ul. A. Mickiewicza 18 
99 – 100 Łęczyca 

 

W N I O S E K 
o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego 

 
Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, 

poz. 1202 z późn. zm.) wnoszę o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa obiektu 

zlokalizowanego w ………………………………………… gmina ……………….…………...……… 

nr ew. działki/działek ………………………………………………….nr ew. obrębu………………….. 

w oparciu o pozwolenie na budowę nr .……………………………z dnia ………………...…………… 

wydane przez……………….……………………………………………..… 

I.  Dane dotyczące w/w obiektu budowlanego:                                   Współczynnik EP ……………. 

1. powierzchnia zabudowy……………..………………..m²          Współczynnik przenikania ciepła: 
2. pow.użytkowa/mieszkalna……..........…/……………..m²          - ścian zewnętrznych    ……………   
    w tym garaż o powierzchni…….……………………..m²           - dachu,stropu                ……………  
3. kubatura………………………..……………………..m³           - podłogi na gruncie       …………… 

      4. ilość izb (kuchnia + pokoje)……..…………………...szt.          – okien, drzwi balk.        …………… 
      5. liczba kondygnacji……………….                                              – drzwi w przegrodach   …………… 
      6. instalacje wewnętrzne: 

 elektryczna  tak/nie 

 wodociągowa tak/nie 

 kanalizacyjna tak/nie 

 gazowa  tak/nie 

 centralne ogrzewanie (podać czynnik grzewczy)……………………………………….. 
 

II. Dane dotyczące sposobu odprowadzania ścieków: 

przydomowa oczyszczalnia ścieków  tak/nie 
zbiornika na ścieki    tak/nie 
do kanalizacji /sieć/    tak/nie 

III. Dane dotyczące przyłączy zasilających wybudowany obiekt: 

 wodociągowe  tak/nie 

 kanalizacyjne  tak/nie 

 gazowe   tak/nie 

 energetyczne:  - napowietrzne  tak/nie 
- doziemne  tak/nie 

 centralnego ogrzewania    tak/nie 

IV. Dane dotyczące rozpoczęcia i zakończenia budowy: 

 data rozpoczęcia budowy:……………………… 

 data zakończenia budowy:……………………… 
 

……………..…………………………… 
                  podpis inwestora /inwestorów/ 
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Załączniki: 

1. Oryginał dziennika budowy. 
2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej  

nieruchomości, budynku lub lokalu. 
3. Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonania przyłączy. 
4. Oryginały protokołów badań i sprawdzeń dokonanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności: 
 

- instalacji wewnętrznych: 

 elektrycznej oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla tej instalacji, 

 wodociągowo – kanalizacyjnej, 

 centralnego ogrzewania, 

 gazowej oraz szczelności tej instalacji, 

 szczelności zbiornika na ścieki oraz atest zbiornika, przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z atestem tego urządzenia, 

 z kontroli stanu technicznego przewodów: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 

5. Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności 
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 
sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie 
uprawnienia zawodowe. 

6. Pozwolenia na budowę /kserokopie/. 
7. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag. 
8. Kserokopie uprawnień kierownika budowy i innych osób pełniących funkcje techniczne na budowie oraz zaświadczenia 

o przynależności do izby zawodowej. 
9. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, kierownik budowy 

w oświadczeniu zamieszcza informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali 
mieszkalnych. 

10. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub pozwolenia na budowę, dokonanych podczas 
wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, 
z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika (załącznik 
nr 2) powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli został ustanowiony. 
 
 

 

 
 
* adnotacja organu 
Stwierdzam kompletność załączników i ich merytoryczna poprawność zgodnie z art. 57 ust. 1,2,3 Prawa 
Budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r, poz. 290 z późn. zm.) 
Stwierdzam nieprawidłowości w zakresie tj.: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
        ……..…………………………………... 
         data i podpis Inspektora prowadzącego 

 

 

W dniu ………………… odebrałem /-łam oryginały załączonych dokumentów zgodnie z art. 57 ust. 1 

pkt 1,4,5 Prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r, poz. 290 z późn. zm.) 

 

        ………………………………………. 
         podpis inwestora /inwestorów/ 
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Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łęczycy, 
ul. Mickiewicza 18, 99-100 Łęczyca; telefon: 24 721-86-74, fax: 24 721-89-03, pinbleczyca@op.pl.  

2. W PINB Łęczyca powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pani/Pan prawo kontaktu za pomocą 
adresu e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl, telefonicznie: 605937609 lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora.   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, 
w szczególności: 

 art. 55 i 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

 w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie 
wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych 
takich jak: 

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,  
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 

z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania 
dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).   

6. Posiada Pani/Pan prawo: 
1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO; 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe na podstawie art. 16 RODO; 
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
4) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, 
5) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

6) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego 
na art. 6 ust. 1. lit. a RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Informujemy, iż: 
1)  w zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie przez 
Państwa danych osobowych jest obligatoryjne,  
2)  w zakresie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – podanie 
przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 

8. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych, 
co jednak nie wiąże się  ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci 
numeru telefonu*, adresu poczty elektronicznej*, które podałem w tym formularzu, przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łęczycy, będącego Administratorem 
moich danych osobowych, w celu ułatwienia i przyspieszenia załatwienia niniejszej sprawy. 

*niewłaściwe skreślić 

……………………………………. 

data, podpis inwestora 
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